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Nowa remiza strażacka w Ligocie Bialskiej

W piątek, 23 września br. nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanego budynku 
ze świetlicą wiejską oraz z garażem i po-

mieszczeniami socjalnymi dla jednostki OSP w miej-
scowości Ligota Bialska zrealizowanego w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nowa siedziba OSP w  Ligocie Bialskiej wraz ze 
świetlicą wiejską to teraz doskonałe miejsce do 
aktywnego spędzania czasu wolnego dla rodzin 
z  dziećmi. Miejsca jest sporo: w  budynku oprócz 
pomieszcznia garażowego dla straży  znalazły się 
także dwie sale świetlicowe oraz sala na antresoli, 
pomieszczenia sanitarne i zaplecze kuchenne - w pełni 
wyposażone. Wszystko to było możliwe dzięki uzy-
skaniu dofinansowania w ramach projektu "Bliżej 
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej - III edycja".
Dodatkowo obiekt został wyposażony w siłownię, 
zagospodarowano także teren wokół budynku.
Źródłem ciepła w obiekcie jest ekologiczna pompa 
ciepła, a energia elektryczna pozyskiwana jest czę-
ściowo z paneli fotowoltaicznych zamontowanych 
na dachu. Planowany jest także dodatkowo montaż 
turbiny wiatrowej.
W  uroczystości udział wzięli zaproszeni goście 
i mieszkańcy Gminy Biała.
Podczas części oficjalnej głos zabrał Burmistrz Białej 
– Edward Plicko składając gratulacje i podziękowa-
nia za wsparcie, współpracę i zaangażowanie przy 
realizacji inwestycji. Zasłużeni działacze i członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Bialskiej zostali 
odznaczeni za służbę społeczną. Na zakończenie 
oficjalnej części wydarzenia symbolicznie została 
przecięta wstęga - najpierw przy garażu OSP, a na-
stępnie przy nowej świetlicy wiejskiej.

n



PAŹDZIERNIK 20222

Trzecia Perła dla Teresy Kamienieckiej - Hreczaniuk z Gostomi!

Już po raz kolejny producenci żywności z wo-
jewództwa opolskiego wracają z Poznania 
z workiem nagród. Podczas trwania targów 

„Smaki Regionów” miał miejsce m.in. krajowy 
finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. 
Konkurs organizowany jest już od dwudziestu 
jeden lat.
W zeszłym roku producentom i kucharzom z wo-
jewództwa opolskiego udało się zdobyć siedem 
„Pereł” – nagród, które przyznaje krajowa kapituła 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”.   W  tym roku jednak padł rekord - 
województwo opolskie „zgarnęło” aż osiem tych 
prestiżowych nagród. Dwie perły trafiły do powiatu 
prudnickiego (gmina Biała i gmina Głogówek).
Wśród nagrodzonych produktów znalazły się:
-zakwas z buraków kiszonych – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Chróścinie, gm. Lewin Brzeski, Anna 
Zazula;

-chleb mleczny praszkowski – Gminna Spółdzielnia 
“Samopomoc Chłopska” Krystyna Preś;
-lody z dawnych lat – Lody Szypuła 1974, Tomasz 
Szypuła;
-ciastka wigilijne – Cukiernia “Magosz” Maria 
i Franciszek Magosz;
-marcepan śląski (marcepan wielkanocny)– 
Stowarzyszenie “Odnowy Wsi Biedrzychowice”, 
Sonia Jasik;
-Soleier – śląskie jajka w zalewie kminkowej – 
Teresa Kamieniecka–Hreczaniuk
Państwo Hreczaniuk z gminy Biała - zdobyli trzecią 
Perłę (najwyższe odznaczenie ) w swojej długoletniej 
karierze mającej na celu promocję i kultywowanie 
tradycji kulinarnych województwa opolskiego!!! 
To po raz kolejny wielkie wyróżnienie nie tylko 
dla nich, ale i dla naszej gminy.
Serdecznie gratulujemy!

Teresa Hreczaniuk wśród pozostałych laureatów konkursu (4 z prawej) Nagrodzona potrawa p. Hreczaniuk

Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej
w dniu 3 października 2022 roku

3 października 2022r. odbyła się XXIX sesja Rady 
Miejskiej w Białej.
Znaczna część obrad Rady Miejskiej w  Bia-
łej  miała charakter informacyjny z  za-
kresu realizacji zadań Gminy Biała m.in.: 
- przedstawiony został raport z wykonania „Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”, 
- poinformowano o stanie realizacji zadań oświa-
towych w Gminie Biała za rok szkolny 2021/2022, 
- przekazano informację o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Biała za I półrocze 2022r. i o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
przebiegu wykonania planu finansowego gminnej 
instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 
czerwca 2022r. 
Jednocześnie podjęto 5 uchwał dotyczących: 
- zmiany do budżetu gminy, Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Biała na lata 2022-
2030, Gminnego Programu Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 
-  z m i a n y  r e g u l a m i n u  o k r e ś l a j ą c e -
go wysokość stawek i  szczegółowe warun-
ki przyznawania nauczycielom dodatków, 
- rozpatrzenia petycji z  dnia 22 lipca 2022 r. 
o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy .
Zainteresowanych szczegółami tematów przed-
stawionych na sesji zapraszamy do zapoznania 
się z  transmisją z  dnia 03.10.2022r. na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Białej.

Rozdano pierwszy sprzęt komputerowy 
w ramach projektu pn. "Granty PPGR 

- Wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

15 września 2022r. w Urzędzie Miejskim w Bia-
łej rozdano pierwszy sprzęt komputerowy 
zakupiony w ramach projektu pn. „Granty 

PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pra-
cowników PGR w rozwoju cyfrowym".
Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, 
a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach 
popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu 
komputerowego czy utrudnienia w dostępie do 
Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków 
szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” 
stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń 
w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów 
popegeerowskich.
 Dofinansowanie można otrzymać na:
  - sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi 
i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, 
umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne 
akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełno-
sprawnościami;
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
-usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie 
komputerowym zakupionym w ramach projektu, 
w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu 
wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi 

dostępu do Internetu.
Do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 80 
osób z terenu Gminy Biała. 
PROJEKT GRANTOWY: „Granty PPGR – wsparcie 
dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2104-2022
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
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Podsumowano projekt "Kamień i Olbrzym z Kemafiny"

W środowe popołudnie 28 września Sto-
warzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej 
zaprosiło na spotkanie podsumowujące 

projekt „Kamień i Olbrzym z Kemafiny”.
O uzyskaniu przez stowarzyszenie dofinansowania 
na realizację tych działań pisaliśmy w czerwcowym 
wydaniu Panoramy Bialskiej.
Projekt zakładał ochronę miejsca przyrodniczego 
oraz pomnika przyrody. W  ramach zaplanowa-
nych działań przeniesiono kamień znajdujący 
się poprzednio na skrzyżowaniu ul. Prudnickiej 
i  Czarnej na jego pierwotne miejsce, czyli do 
parku miejskiego. Podczas spotkania, prezes sto-
warzyszenia, Pan Waldemar Hamerla, opowiadał, 
że dawniej miejsce to było popularnym punktem 
spotkań (wystarczyło powiedzieć „przy kamieniu 
w  parku” i  każdy wiedział dokładnie o  które 
miejsce chodzi). Skąd kamień w ogóle wziął się 
w parku? Istnieją różne teorie, np. taka, że został 
on tam przeniesiony w związku z budową basenu 
miejskiego, czy że wydobyto go najpierw w trakcie 
budowy cukrowni. Zaś według legendy kamień 
znalazł się w parku za sprawą Olbrzyma Beli z Ke-
mafiny, który na skutek podstępu wymyślonego 
przez mieszkańców rzucił go właśnie w to miejsce 
(olbrzym nękał bialszczan, więc wymyślili konkurs 
na rzut kamieniem, w którym nagrodą było kilka 
beczek piwa. Kolos wykonał rzut, a swoją nagrodę 
zaniósł do jaskini i tam wypił. Do piwa dodano 
eliksir usypiający i kiedy usłyszano chrapanie Beli 
– zakopano szczelnie wejście do jaskini).
Po przeniesieniu kamienia do parku zagospo-
darowano także teren wokół niego: wykonano 
ścieżkę, nasadzenia, ustawiono ławeczki i tablicę 
informacyjną z treścią legendy. Na skrzyżowaniu 
ulic Prudnickiej i Czarnej ustawiono dodatkową 
tablicę z mapą i informacjami o bialskich zabytkach.
Budżet projektu „Kamień i Olbrzym z Kemafiny” 
wyniósł ponad 10 tysięcy złotych, z czego 6 tysięcy 
zł stanowiło dofinansowanie w ramach projektu 
„Działaj Lokalnie”.
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Uczestnicy spotkania

O historii kamienia opowiadał Waldemar Hamerla Przy tablicy na skrzyżowaniu ulic Czarnej i Prudnickiej
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Kącik historyczny - Peter Schöps – morderca z Białej
Ostatnie „łamanie kołem” na Ziemi Prudnickiej

Czas wojen napoleońskich mijał i pierwsze 
dziesięciolecia XIX w. to w historii Białej 
okres względnie spokojny. 

Wprowadzono nową ordynację wyborczą, zli-
kwidowano m. in. podział miast na prywatne 
i  królewskie. W  1810r. utworzono w  Białej sąd 
miejski i okręgowy, któremu podlegały wszystkie 
sprawy cywilne i kryminalne. Sama Biała swoją 
liczebnością (2582 osoby) na ziemi prudnickiej 
ustępowała tylko Prudnikowi (4749 osób). Wspo-
minany spokój został naruszony w 1836r. przez 
wybuch epidemii cholery. Jednak jeszcze jedno 
wydarzenie, kilka lat przed wybuchem wspominanej 
epidemii, wywołało ogromne poruszenie w Białej 
jak i w Prudniku.
Tym wydarzeniem była brutalna zbrodnia, do 
której doszło w Prudniku w listopadowy wieczór 
1828 roku.  Mordercą był czeladnik garncarski 
z Białej – Peter Schöps, który za swój czyn został 
skazany na śmierć po przez łamanie kołem, czyli 
jedną ze średniowiecznych metod egzekucji. Co 
zrobił Schöps i dlaczego? 
Żeby tego się dowiedzieć i poznać okoliczności 
zbrodni, musimy cofnąć się w czasie. W paździer-
niku 1828 roku Josef Linke z Prudnika, wziął ślub 
z Marią Angeliką Glatschke z Białej i zamieszkali 
oni w Prudniku na ulicy Zamkowej. O rękę panny 
Glatschke starał się również Peter Schöps, jej 
przyjaciel z dzieciństwa. Jednak został przez Marię 
odrzucony i dlatego postanowił się zemścić. Schöps 
przez wzgląd na dawną znajomość nadal odwiedzał 
Marię w jej prudnickim mieszkaniu. Wiedział, że 
dzięki temu będzie miał możliwość do zemsty. Peter 
obmyślił plan i zabrał się za jego realizację. Już 19 
listopada wniósł i ukrył w jej mieszkaniu siekierę. 
Następnego dnia, kiedy spotkał Marię na placu 
targowym głośno obwieścił, że odwołuje zaplano-
waną na ten dzień wizytę. Dzięki temu myślał, że 
stworzy sobie alibi. Dodatkowo Schöps wiedział, 
że mąż Marii ma dodatkową pracę w biurze, był 
archiwistą sądu w Prudniku, tym samym wróci do 

domu bardzo późno. 20 listopada 1828 roku około 
godziny 22.00 Schöps pojawił się w mieszkaniu 
swojej znajomej Marii. Peter i Maria zostali sami, 
gdyż służąca Thekla Katharina Menzler z Białej 
wyszła na zewnątrz, aby płukać bieliznę. Najpierw 
rozmowa była spokojna, jednak po chwili Schöps 
porwał ukrytą siekierę i dziewięcioma uderzeniami 
w głowę zamordował Marię Angelikę. Żeby być 
pewnym swojego czynu dodatkowo poderżnął 
jej jeszcze gardło. Po jakimś czasie do mieszka-
nia wróciła służąca, którą również zamordował 
Schöps, w sposób identyczny jak pierwszą swoją 
ofiarę. Morderca jeszcze do północy bezskutecznie 
oczekiwał na powrót Józefa Linke. Nie doczekawszy 
się - opuścił miasto. Niebawem obie zamordowane 
kobiety znalazł Linke, który wrócił z pracy. 
Podejrzenia mimo próby zmylenia, od razu padły 
na Petera Schöpsa. 21 listopada 1828 roku żan-
darmeria schwytała mordercę, który przebywał 

w Krobuszu. Proces Schöpsa odbył się w Prudniku. 
Został on skazany na śmierć przez łamanie kołem. 
Zaskakujące jest dlaczego wybrano ten rodzaj kary 
- ponieważ został on zniesiony w Prudniku w 1811 
roku. Petera Schöpsa skazano na łamanie kołem 
„od dołu”. Warto zaznaczyć, że były dwie postacie 
tej kary. Łamanie kołem „od dołu” i  „od góry”. 
Ten drugi rodzaj miał mieć podobno znamiona 
litości, nawet aktu łaski, ponieważ pierwszym 
uderzeniem w klatkę piersiową, łamiąc kręgosłup, 
przerwano rdzeń kręgowy a  to powodowało, że 
skazany (o  ile przeżył) nie odczuwał bólu przy 
dalszym wykonywaniu kary. U skazanego Petera 
Schöpsa wykonano łamanie kołem „od dołu”. 
Takiego skazańca układano w pozycji orła na kole 
o średnicy ok 2m, ułożonym poziomo. Następnie 
kat uderzał ciężkim łomem, młotem lub pałką 
kolejno w kostki, nogi, nadgarstki, ręce i kręgosłup. 
Na koniec jeszcze żywego skazańca zaplątywano 
w szprychy koła i pozostawiano na widok publiczny. 
Tak właśnie wyglądała egzekucja Petera Schöpsa, 
która odbyła się 27 kwietnia 1829 roku, przy drodze 
z Prudnika w kierunku Lubrzy (dzisiejsza ulica 
Powstańców Śląskich). Jak podają źródła, egzekucja 
zgromadziła ogromną liczbę ludzi z okolicy. Sam 
skazany całą drogę na miejsce swej kaźni śpiewał 
Te deum laudeamus, wyrażając dodatkowo swoją 
skruchę i chęć odpokutowania winy za morderstwa, 
których się dopuścił. Zebrani ludzie płakali i byli 
wzruszeni postawą skazańca. Ten ukląkł, zmówił 
modlitwę i położył się na miejscu tortur. 
Według przekazów Petera Schöpsa pochowano 
w  miejscu egzekucji, a  dla upamiętnienia tego 
wydarzenia, postawiono w tamtym miejscu krzyż, 
który stoi do dnia dzisiejszego w odległości kilku-
dziesięciu metrów od stacji benzynowej. Dlatego 
drogi czytelniku jadąc do Prudnika i widząc ten 
krzyż wspomnij o sprawcy i ofiarach tego okrutnego 
wydarzenia, które jeszcze na początku XX wieku 
było opowiadane z przerażeniem.

pbKrzyż ustawiony w miejscu egzekucji

Prace ekshumacyjne
na cmentarzu w Józefowie

W ostatni dzień września na cmenta-
rzu w Józefowie dokonano ekshumacji 
szczątków żołnierzy niemieckich.

 Prace wykonali archeologowie z Pracowni Badań 
Historycznych i Archeologicznych POMOST na 
zlecenie Niemieckiego Związku Ludowego Opieki 
nad Grobami Wojennym i  Instytutu Pamięci 
Narodowej.
Z  wiadomości uzyskanych od mieszkańców Jó-
zefowa wiadomo, że w zbiorowej mogile spoczęli 
żołnierze niemieccy, którzy zginęli w  trakcie II 
wojny światowej w tej okolicy i zostali przeniesieni 
z okolicznych pól i  rowów. Pochówku dokonali 
mieszkańcy wsi.
W trakcie prac udało się odkryć szczątki 12 osób, 
które poległy w 1945 roku. Szczątki te zabezpie-
czono, następnie po wykonaniu badań zostaną one 
złożone na Niemieckim Cmentarzu Wojennym 
w Nadolicach Wielkich pod Wrocławiem. 
W grobie znajdowały się złamany karabin i puszka, 
która rzekomo miała zawierać dokumenty i przed-
mioty pozwalające na identyfikację pochowanych 
w nim osób, jednak po jej otwarciu okazało się, 
że znajdowała się w niej maska przeciwgazowa. 
Udało się znaleźć także jeden znak tożsamości 
poza puszką – czy zawiera on jakieś konkretne dane 
będzie wiadomo dopiero po jego oczyszczeniu.
Więcej zdjęć można zobaczyć na facebookowym 
profilu pracowni POMOST (post z 30.09.2022).

n

Pracownia Badań Historycznych i Archeologicz-
nych „Pomost” zwraca się z  uprzejmą prośbą 
o  przekazywanie wszelkich informacji (zdjęć, 
planów, szkiców, wspomnień, relacji i dokumen-
tów) na temat niemieckich grobów wojennych 
na terenie Polski. 
Wraz z upływającym czasem zacierają się ślady 
mogił z okresu II wojny światowej. Odchodzą 
od nas ostatni świadkowie, a wraz z nimi zanika 
pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed ponad 
70 lat. Pracownia „Pomost” prowadzi poszukiwa-
nia i ekshumacje szczątków niemieckich ofiar II 
wojny światowej. Prace te, poprzez przywracanie 
świadectw wojennego okrucieństwa, przyczyniają 
się do budowania pokoju między narodami. 

Odkrywanie tożsamości poległych jest również 
niezwykle ważne dla rodzin, które od dziesięcioleci 
oczekują na jakiekolwiek wiadomości o losach 
swoich krewnych. Pracownia „Pomost” realizuje 
swoje zadania na zlecenie polsko-niemieckiej 
Fundacji Pamięć oraz Niemieckiego Ludowego 
Związku Opieki nad Grobami Wojennymi. Dzia-
łalność ta na terenie Polski podlega bezpośrednio 
Instytutowi Pamięci Narodowej.
Osoby posiadające informacje o  niemieckich 
grobach wojennych z okresu II wojny światowej 
prosimy o kontakt mailowy pomost@pomost.net.
pl telefonicznie pod nr 601 469 494 lub poprzez 
nasz profil na Facebooku. 

Archeologowie podczas pracyJedyny znaleziony w grobie znak tożsamości

A P E L
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Nowa Wieś Prudnicka: „Bądź eko - mamy rady na odpady”

W ramach projektu pn. MAMY RADY NA 
ODPADY  - kampanii edukacyjnej na 
terenie województwa opolskiego, do-

finansowanej ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz środków 
budżetu Województwa Opolskiego,  Ochotni-
cza Straż Pożarna w Nowej Wsi Prudnickiej po-
zyskała środki finansowe na realizację projektu 
pod nazwą „ Bądź eko-mamy rady na odpady” .
W ramach realizacji projektu na początku sierpnia 
został zorganizowany rodzinny piknik ekologiczny, 
w ramach którego odbyła się prelekcja dotycząca 
właściwej segregacji odpadów. Również strażacy 
z  naszej jednostki przeprowadzili pogadankę 
dotyczącą realizacji swoich działań na rzecz środo-
wiska naturalnego, w tym zabezpieczania terenów  
w  trakcie usuwania odpadów niebezpiecznych. 
W  trakcie festynu zorganizowana została rów-
nież zbiórka zużytych baterii oraz nakrętek 
plastikowych.  W  zamian za baterie uczestnicy 
otrzymali wrzosy, natomiast osoby, które prze-
kazały nakrętki wzięły udział w  loterii fantowej 
gdzie nagrodami był ekologiczne torby na za-
kupy, ekologiczne notesy, zgniatarki do butelek  
i puszek oraz nagroda główna - plecak z panelem 
solarnym. Zebrane nakrętki zostały przekazane 
osobom potrzebującym.

W czasie trwania festynu, dla dzieci, młodzieży 
i rodziców prowadzone zostały również animacje 
i konkursy o tematyce ekologicznej, a dla wszystkich 
jego uczestników zapewniony został poczęstunek 
ekologiczny. Zgromadzonym gościom czas i zabawę 
umilał występ niezastąpionego duetu „Krzysztof 
i Alicja”.
Realizując nasz projekt przeprowadziliśmy także dla 
dzieci i młodzieży warsztaty upcyklingowe. Tematyka 
warsztatów mówiła o tym, jak stać się świadomym 
konsumentem, czyli jak mądrze kupować; jak cie-
kawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować 
odpady. Dzieci i  młodzież w  zamian za udział 
w warsztatach otrzymały upominki w formie książek  
o  tematyce ekologicznej. Będą mogły z  nich 
pozyskać informacje: "co możesz zrobić już 
dziś i w jaki sposób można wpłynąć na ochronę 
środowiska i  zahamować pędzącą degradację 
planety" oraz utrwalić wiadomości pozyskane 
w trakcie warsztatów związane z właściwą segregacją 
odpadów i ich recyklingiem.
B a r d z o  w a ż ny m  e l e m e nt e m  w   r e a l i -
zacj i  projektu „Bądź eko -  mamy rady  

na odpady” był zakup i montaż na miejscowym 
placu zabaw "koła wiedzy" przedstawiającego 
zasady jednolitego systemu segregacji odpadów. 
Lokalizacja umieszczenia "koła wiedzy" jest 
bardzo istotna, gdyż jest to miejsce, gdzie 
dzieci, dzieci z rodzicami bądź z dziadkami czy 
też ze swoimi opiekunami wspólnie spędzają 
wolny czas. Z  miejscowego placu zabaw często 
korzystają również dzieci z  sąsiednich miejsco-
wości, więc one na pewno również skorzystają 
z  koła edukacyjnego, które w  formie zabawy 

pozwoli im utrwalić czy też poszerzyć wiedzę  
na temat właściwej segregacji odpadów . 
Kolejną istotną częścią składową w  realizacji 
zadania był zakup dla miejscowej jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Prudnickiej 
- prądownicy kominowej 25l/min. Służy ona 
do gaszenia pożarów takich jak pożary stropów 
podwieszanych lub kominów. Z  uwagi na to, 
że oferuje niski przepływ 25 l/min, można 
dzięki niej uniknąć uszkodzeń spowodowanych 
przez wodę, co jednocześnie przyczyni się  
do zmniejszenia ilości zniszczeń, a  jednocze-
śnie zmniejszenia odpadów, które powstają  
po pożarach. 

Celem naszego projektu była aktywizacja społeczności, 
wyrażająca się we wspólnym działaniu w rozpowszech-
nieniu wiedzy na temat właściwej segregacji odpadów,  
a także ich recyklingu. Założeniem było również 
kształtowanie ekologicznych postaw, tj. wykształcenie 
grona świadomych ekokonsumentów, którzy w życiu 
codziennym będą traktować odpady w  swoich 
gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. 
Chcieliśmy, aby dzięki realizacji naszego zadania, 
świadomość ekologiczna wśród mieszkańców 
wzrosła, ponieważ przyniesie to w  przyszłości 
wymierne efekty w  walce z  nadmierną ilością 
wytwarzanych odpadów.
Pragniemy zatem gorąco podziękować wszystkim 
osobom, które w różny sposób wspierały realizację 
projektu: począwszy od osób które przyczyniły się 
do powstania projektu, po osoby które pomagały 
w organizacji pikniku ekologicznego, prowadziły 
prelekcje, warsztaty, zbiórkę baterii i  nakrętek 
plastikowych, a  także osoby, które pomagały  
w montażu ”ekologicznego koła wiedzy”. 
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Nowej Wsi 
Prudnickiej oraz wszystkim pozostałym uczest-
nikom za tak liczny i aktywny udział w naszych 
spotkaniach.

sg

Koło wiedzy

Wrzosy za baterie

Pokaz sprzętu

Zabawy z najmłodszymi

Uczestnicy warsztatów upcyklingowych



PAŹDZIERNIK 20226

"To się musi powieść!" - pierwsza Noc Bibliotek w MiGBP w Białej

W czwartkowy wieczór 6 października od-
była się pierwsza Noc Bibliotek w Białej. 
W skali ogólnokrajowej była to już ósma 

edycja tego wydarzenia, jednak Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Białej brała w niej udział po 
raz pierwszy. Hasło przewodnie w tym roku brzmiało: 
"To się musi powieść!" Spotkanie podzielono na dwie 
części. W części pierwszej zarys historyczny Białej 
i  legendy dotyczące gminy Biała zaprezentowali 
w roli lektorów Edward Plicko - Burmistrz Białej 
("Osiem wieków miasta Biała w zarysie"), Anna 
Rogosz ("Cudowny obraz ze Szwedzkiej Górki"), 
Regina Otte ("Słowiańskie grody"), Sabina Gorek 
("O chrzelickim zamku, joannitach i templariu-
szach") i Grażyna Krochta-Koszmaniuk ("Gnomy 
z dębowego lasu pod Puszyną").
W  przerwie zaplanowano czas na poczęstunek; 
pracownicy GCK w  Białej przygotowali ciasto, 
ciastka, kanapki oraz kawę i  herbatę, natomiast 
członkinie Klubu Senior+ przygotowały pyszne 
kanapki. W drugiej części spotkania aktorzy z Mię-
dzypokoleniowego Teatru Odlotowego działającego 
przy GCK w Białej przedstawili sztukę "Zaplątane 
w  wirze przygody, czyli Kasia i  Ania mieszają 
w kartach literatury". Poprzez największe postacie 
literatury (m. in. Mały Książe, kot Behemot, Kordian) 
przedstawiono najważniejsze życiowe wartości 
takie jak miłość, przyjaźń czy wiara w siebie. Po 
zakończeniu spektaklu uczestnicy mogli wybrać 
się na zwiedzanie wystawy związanej z  historią 
Białej w Izbie Pamięci. Dodatkowo podczas tego 
wieczoru zorganizowano akcję „Zabierz książkę 
do domu” - przy wejściu do biblioteki na chętnych 
czekał regał pełen książek i  toreb promujących 
czytelnictwo do darmowego odbioru.

n

Burmistrz Edward Plicko

Anna Rogosz

Hanna Łącka w roli Behemota

Międzypokoleniowy Teatr Odlotowy

Bliżej rodziny i dziecka

Gmina Biała realizuje projekt „Bliżej rodziny 
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywają-
cych problemy opiekuńczo-wychowaw-

cze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edy-
cja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla 
Działania 8.1 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu 
do usług społecznych świadczonych w wojewódz-
twie opolskim na rzecz rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy 
zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty 
lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie prze-
ciwdziałać ich marginalizacji. Główne problemy, 

na które odpowiada projekt to:
- niewystarczająca ilość usług świadczonych na 
rzecz ww. rodzin,
- niewystarczająca ilość usług świadczonych na 
rzecz wychowanków pieczy zastępczej,
-niewystarczająca ilość usług świadczonych na 
rzecz osób sprawujących pieczę i młodzieży 
usamodzielniającej,
- potrzeba rozwoju działań prowadzących do 
odejścia od opieki instytucjonalnej. 
Piątego października odbyło się pierwsze spotkanie 
rodzin z dziećmi z Gminy Biała w nowo utworzonym 
miejscu aktywnego spędzania czasu wolnego, czyli 

świetlicy w Ligocie Bialskiej.
W ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka..." 
dzieci uczestniczyły w zajęciach integracji senso-
rycznej, a rodzice w tym czasie mogli korzystać z 
sali do ćwiczeń.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zarówno osób dorosłych jak i dzieci. 
Miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego i 
wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi zakłada 
podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności 
społecznych uczestnikom.
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GODNOŚĆ DLA WSZYSTKICH W PRAKTYCE - happening na Bialskim Rynku

18 października zorganizowano happening 
w ramach Międzynarodowego Dnia Walki 
z Ubóstwem oraz Światowego Dnia Żyw-

ności. Tegorocznym hasłem przewodnim akcji 
było: GODNOŚĆ DLA WSZYSTKICH W PRAK-
TYCE: zobowiązania, które wspólnie podejmu-
jemy na rzecz sprawiedliwości społecznej, po-
koju i planety.
Celem organizacji happeningu było uświadomienie 
opinii publicznej potrzeby likwidacji ubóstwa 
i podkreślenie wagi tego problemu dla społeczno-
gospodarczego rozwoju, pogłębianie świadomości 
opinii publicznej na temat globalnych problemów 
żywnościowych, wzmocnienie poczucia solidarności 
w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był bialski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który we współpracy z GCK 
w Białej, Gminą Biała, Bankiem Żywności w Opo-
lu, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w  Białej, 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w  Prudniku i  Zespołem Szkół Medycznych im. 
Janusza Korczaka w  Prudniku zorganizował 
imprezę. Oprócz bialszczan w akcji wzięli udział 
mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Prudnika 
oraz Korfantowa, Przedstawiciele Zakładu Akty-
wizacji Zawodowej z Nysy, członkowie Akademii 
Piłkarskiej z Białej.
Happening rozpoczął się od przemarszu uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej. Młodzież 
wznosiła podczas niego własnoręcznie wykonane 
transparenty z  hasłami nawiązującymi do idei 
wydarzenia. Zebranych uczestników powitała 
kierownik OPS w Białej, pani Maria Klimowicz 
oraz burmistrz Białej Edward Plicko. W  geście 
solidarności z osobami ubogimi burmistrz, kierownik 
OPS oraz zaproszeni goście (Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej – Agnieszka Gabruk, 
Wiceprezes Banku Żywności w Opolu – Edward 
Ambicki, Przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Mirosław Patoła, Przedsiębiorstwo 
Społeczne Niewidzialna Przestrzeń – Pani Alicja 
Stelmaszczyk) wypuścili  w  niebo gołębie oraz 
utworzono „krąg dobrych serc” poprzez ustawienie 
się wszystkich zgromadzonych w  wielkim kole 
i trzymanie się wspólnie za ręce w akompaniamencie 
utworu „What a wonderful world” L. Armostronga, 
który na trąbce zagrał Marsel Miczka. W dalszej 
części imprezy znalazły się występy artystyczne 
uczniów ZSP w Białej i Agaty Pytlik. Wszystkich 
zgromadzonych częstowano gorącą grochówką, 
rozdawano także artykuły spożywcze przekazane 
przez Bank Żywności w Opolu.

n

Jedno z haseł nawiązujących do idei happeningu

Marsel Miczka

Agata Pytlik Młodzież samodzielnie wykonała transparenty

Wypuszczenie gołębi w geście solidarności z osobami ubogimi

Maria Klimowicz - pomysłodawczyni happeningu
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W trakcie spektaklu "Ożenek"

Frekwencja dopisała

Humory dopisywały

Pierwsza w gminie Dziecięca Drużyna Pożarnicza Złotego trunku nie brakowało

Dzień Kobiet Wiejskich w Łączniku: uroczyście, smacznie i wesoło

W dniu 15 października 2022 
r. w hali sportowej w Łącz-
niku odbyła się piękna uro-

czystość; spotkanie mieszkańców 
z okazji 25–lecia uczestniczenia 
wsi Łącznik w Programie Odnowy 
Wsi Opolskiej oraz obchodów Dnia 
Kobiet Wiejskich. 
Na nasze spotkanie przybyli znamie-
nici goście oraz panie z  Łącznika, 
Chrzelic, Ogiernicza, Mokrej i Dębiny. 
Na naszej uroczystości przemawiała 
Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Mar-
szałkini Województwa Opolskiego, 
składając wszystkim zgromadzonym 
piękne życzenia. Ponadto głos zabrali: 
Wicestarosta Prudnicki Janusz Siano, 
Prezes Stowarzyszenia ,,Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich” –Jadwiga 
Wójciak, Proboszcz naszej parafii ks. 
Damian Cebulla oraz Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich z Chrzelic 
Pani Teresa Tarach. Cieszyliśmy 
się z  obecności wszystkich miłych 
gości, wśród których byli: Dyrektor 
ZSP w Łączniku Pani Anna Stankala 
z małżonkiem, Dyrektor ZSP w Białej 
Pani Joanna Macioł, Dyrektor GCK 
w Białej Pan Patryk Bania, pracownik 
Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Pan Tomasz Przygoda 
z małżonką, ks. Adam Łotecki, Sołtys 
wsi Łącznik Pani Irena Wotka, Na-
czelnik OSP Łącznik Hubert Kołek 
z małżonką oraz Przewodniczący DFK 
Łącznik Klaudiusz Globisz.
Czym jest Program Odnowy Wsi Opol-
skiej i jak działa w naszej miejscowości 
w krótkim wystąpieniu opowiedziała 

Dorota Małek - Prezes Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi Łącznik. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję zapoznać 
się z  wystawą, gdzie na planszach 
przedstawiono jak zmieniała się nasza 
wieś na przestrzeni  ostatnich 25 lat. 
Każdy z  uczestników otrzymał na 
pamiątkę tego wydarzenia komplet 
pocztówek z  Łącznika oraz nowy 
folder o Łączniku.
Z pięknym programem artystycznym 
wystąpiła młodzież ze Studia Piosenki 
oraz Międzypokoleniowego Teatru 
Odlotowego ze spektaklem ,,Ożenek”, 
działających przy GCK w Białej oraz 
Chór ,,Seniores” z Łącznika -  nasi 
lokalni i niezawodni artyści.
Panie cieszyły się swoim świętem 
,,Dniem Kobiet Wiejskich”. Na 
spotkaniu podano przepyszne ciasta 
upieczone specjalnie na tę okazję 
przez mieszkanki naszej wioski oraz 
smalczyk ze skwarkami z chlebem, jak 
przystało na wiejską imprezę. Zabawa 
zakończyła się późnym wieczorem.
Członkom Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Łącznik, Pani Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, 
Panu Dyrektorowi Gminnego Centrum 
Kultury w  Białej oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji 
spotkania w  Łączniku, w  imieniu 
mieszkańców naszej wioski składam 
serdeczne podziękowania.

Dorota Małek
 Prezes Stowarzyszenia Odnowy 

Wsi Łącznik

17 – 18 września
imprezowy weekend w Ligocie Bialskiej

W sobotę 17 września odbył 
się w Ligocie Bialskiej już po 
raz drugi OKTOBERFEST.

Po przywitaniu biesiadników i podzię-
kowaniu za pomoc przy organizacji 
imprezy nastąpiło uroczyste otwarcie 
pierwszej beczki „złotego trunku”, 
a na biesiadne stoły wjechał pieczony 
prosiak z  ogniska. Biesiadowaniu 
towarzyszyły tańce i zabawy, a cała 
impreza trwała do białego rana. 
Spora część biesiadników była ubrana 
w bawarskie stroje, które dodatkowo 
podkreśliły klimat imprezy. W tym 
miejscu składam jeszcze raz serdeczne 
gratulacje zwycięzcy konkursu na 
najlepszy strój bawarski, który wygrał 
Marcin Weis z Ligoty.
W niedzielę podczas uroczystej mszy 
św. rolnicy podziękowali za zebrane 
plony rolne. Później, w  godzinach 
popołudniowych, mimo niesprzyjającej 
pogody, mieszkańcy zgromadzili się 
pod namiotami na dalszej biesiadzie. 
Świętowali przy kawie oraz śląskim 
kołaczu. Nie zabrakło również części 
artystycznej - publiczność mogła 
delektować się polską piosenką oraz 
podziwiać występy taneczne w wy-
konaniu mażoretek oraz Markusa 
Gonsiora. Podczas biesiady Ochotnicza 
Straż Pożarna w  Ligocie Bialskiej 
zaprezentowała, pierwszą w gminie, 

Dziecięcą Drużynę Pożarniczą. Dru-
żyna ta wykonała pokaz toru wraz 
z przeszkodami. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Ligoty Bialskiej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarny w Ligocie Bialskiej za 
pomoc oraz wsparcie przy organizacji. 
Podziękowania kieruję również w stronę 
sponsorów: MINERAL-PASZ Jadwiga 
Heda oraz Zakład Kamieniarski 
Norbert Pientka.

Dawid Pientka
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Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku o zagrożeniu wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

Zgodnie z rekomendacją Głów-
nego Lekarza Weterynarii, bio-
rąc pod uwagę gwałtowne roz-

szerzanie się epidemii grypy ptaków:

1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka wodą ze 
zbiorników, do których dostęp mają 
dzikie ptaki,
b) wnoszenia i  wwożenia na teren 
gospodarstwa , w którym jest utrzy-
mywany drób, zwłok dzikich ptaków 
lub tusz ptaków łownych

2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w  sposób 
wykluczający jego dostęp do zbior-
ników wodnych, do których mają 
dostęp dzikie ptaki,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza 
weterynarii miejsc, w  których jest 
utrzymywany drób lub inne ptaki, 
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych 
stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem 
kaczek i gęsi, w  izolacji od dzikich 
ptaków,
d)przechowywanie paszy i ściółki dla 

drobiu i ptaków utrzymywanych przez 
człowieka w sposób zabezpieczający 
tę paszę i  ściółkę przed kontaktem 
z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz 
ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków 
utrzymywanych przez człowieka 
w  zamkniętym pomieszczeniu lub 
osłoniętym miejscu w  sposób za-
bezpieczający paszę i  wodę przed 
dostępem dzikich ptaków oraz ich 
odchodami
f) lokalizowanie gniazd dla drobiu 
wewnątrz budynków inwentarskich
g) powstrzymywanie się przez osoby, 
które w okresie ostatnich 48 godzin 
uczestniczyły w polowaniu na ptaki 
łowne, od wykonywania czynności 
związanych z utrzymywaniem drobiu
h) dokonywanie codziennego prze-
glądu stad drobiu oraz prowadzenie 
dokumentacji zawierającej informacje 
o wystąpieniu objawów klinicznych, 
w tym: zwiększonej śmiertelności, spad-
ku pobierania paszy i wody, objawów 
nerwowych: drgawek, skrętów szyi, 
paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności 
ruchów, duszności, sinicy, wybroczyn, 
nagłego spadku nieśności.

Dodatkowo informuje się, że na 
hodowcy zwierząt ciążą obowiązki 
związane ze zgłoszeniem podej-
rzenia choroby zakaźnej zwierząt, 
które należy skierować do organów 
Inspekcji Weterynaryjnej, podmiotu 
zajmującego się leczeniem zwierząt 
albo wójta, burmistrza.

W przypadku podejrzenia choroby 
nakładane są na gospodarstwo restrykcje 
związane z izolacją zwierząt, prowa-
dzone jest dochodzenie epizootyczne 
i  pobieranie próbek do badań, by 
odrzucić lub potwierdzić podejrzenie. 
W przypadku potwierdzenia HPAI drób 
i ptactwo poddawane jest wybiciu. Za 
zwierzęta zabite lub poddane ubojowi, 
pasze, sprzęt zniszczony w  trakcie 
zwalczania choroby – przysługuje 
odszkodowanie ze środków budżetu 
państwa. Kary za nieprzestrzeganie 
zasad epizootycznych są wysokie. 
Konsekwencją niezastosowania się 
do nałożonych zakazów związanych 
ze zwalczaniem HPAI może być 
nałożenie kary pieniężnej do 2,6 
kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej.

Brak bioasekuracji, nieprzestrzeganie 
zakazów oraz nakazów w prowadzeniu 
przydomowego chowu ptaków jest 
podstawą do odmowy wypłaty od-
szkodowania w przypadku wykrycia 
ogniska HPAI.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne 
pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 
oraz generalnie dużą zmienność 
wirusów grypy, wskazana jest pewna 
ostrożność, szczególnie u osób zawo-
dowo mających kontakt z drobiem 
i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie 
rutynowych zasad higieny, takich jak 
mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz 
unikanie bezpośredniego kontaktu 
z drobiem chorym, padłym ptactwem 
dzikim oraz przedmiotami, na których 
znajdują się ślady ptasich odchodów. 
Wirus szybko ginie w  produktach 
drobiarskich poddanych obróbce 
termicznej.

Zakończenie czeskiej części projektu pn. „W górę, w dół – 
aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza”

18 września 2022r. przedstawi-
ciele gminy Biała uczestniczyli 
w Město Albrechtice w zakoń-

czeniu czeskiej części projektu pn. 
„W górę, w dół – aktywnie pozna-
jemy atrakcje pogranicza”.
Czesko-polskie spotkanie zorgani-
zowane zostało przy wieży wido-
kowej na Hraničním vrchu (Górze  
Granicznej). Uczestnicy spotkania 
wzięli udział w uroczystym otwarciu 
terenowej ścieżki rowerowej, która 
wykonana została przez partnera 
czeskiego w ramach przedmiotowego 
projektu. W  trakcie wydarzenia 
przedstawiciele naszej gminy aktywnie 
uczestniczyli w rozgrywanych w tym 
dniu konkurencjach, tj.: biegu na 
czas na wieżę widokową, zjeździe 
rowerem po nowo wybudowanej 

ścieżce rowerowej (tu wykorzystano 
zakupione w ramach projektu rowery 
elektryczne) czy strzelaniu z karabinu 
ASG. Co warto podkreślić - wielokrotnie 
znaleźli się na podium. Wśród osób 
wyróżnionych mogliśmy podziwiać 
zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby 
dorosłe. Wszystkim uczestnikom 
zawodów serdecznie gratulujemy! 
Uzyskane sukcesy pozwoliły cieszyć 
się w  pełni ze spotkania pomimo 
niezbyt sprzyjającej, deszczowej aury.
Przypominamy, że w  naszej części 
projektu Gmina Biała uruchomiła 
wypożyczalnię elektrorowerów.

Nowo wybudowana terenowa ścieżka 
rowerowa na Hraničním vrchu w Mě-
sto Albrechtice o  długości 924 m to 
kolejna atrakcja turystyczna, z  której 
warto skorzystać, zwiedzając rowerem 
polsko-czeskie pogranicze.
Projekt  „W  górę, w  dół – aktywnie 
poznajemy atrakcje pogranicza", realizo-
wany w partnerstwie Město Albrechtice 
i Gminy Biała, jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 
oraz ze środków budżetu państwa. 
Przekraczamy granice

Uczestnicy spotkania w Czechach

Fragment nowo wybudowanej ścieżki

Podczas spotkania można było postrzelać 
z karabinu ASG
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UWAGA!

W sierpniu przed kościołem na Starym Mieście 
zgubiono okulary w bordowej oprawce.
Uczciwego znalazcę okularów prosimy

o ich zwrot do GCK w Białej,
skąd zostaną przekazane właścicielce.

Dla znalazcy przewidziano nagrodę pieniężną!

Odeszli
Elżbieta Reszka, ur. 1933 r., zm. 22.09.2022 r., zam. Wilków

Lucja Kandziora, ur. 1930 r., zm. 22.09.2022 r., zam. Gostomia

Roman Weniger, ur. 1986 r., zm. 30.09.2022 r., zam. Pogórze

Jan Sienkiewicz, ur. 1963 r., zm. 06.10.2022 r., zam. Biała

Piotr Frątczak, ur. 1995 r., zm. 07.10.2022 r., zam. Biała

Jan Zabrzecki, ur. 1961 r., zm. 08.10.2022 r., zam. Brzeźnica

Jan Stroka, ur. 1934 r., zm. 10.10.2022 r., zam. Biała

Tadeusz Mazur, ur. 1964 r., zm. 11.10.2022 r., zam. Mokra

29. Sprzątanie świata

Co roku w  trzeci weekend 
września w Polsce odbywa się 
ogólnokrajowa akcja "Sprzą-

tanie świata". W tym roku miało to 
miejsce po raz dwudziesty dziewiąty.
W  wydarzenie zaangażowali się 
uczniowie i nauczyciele szkół w naszej 
gminie. W Białej część dzieci wraz 
z  opiekunami udała się w  teren, 
by rozprawić się ze śmieciami. Dla 
młodszych dzieci zorganizowano 
konkursy ekologiczne, i wyjście do 
bialskiego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. W filii w Śmiczu maluchy 
obejrzały film, w  którym złośliwa 
Mucha Odpaducha wywróciła kosze 
z odpadami, na szczęście na ratunek 
wyruszyła drużyna Wróżki Odpadusi 
i  pomogła dzieciom posegregować 
śmieci na nowo. Po filmie uczniowie 
zabrali się za posprzątanie otoczenia 
szkoły, boiska, a następnie wykonali 

prace plastyczne na temat działań 
proekologicznych. Również dzieci 
z  filii z  Gostomi wykonały kawał 
dobrej roboty sprzątając teren wokół 
placówki i nie tylko.
Przedszkolaki i  uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku 
także aktywnie włączyły się w akcję, 
sprzątając okolice szkoły i przedszkola,
Edukacja ekologiczna stanowi ważny 
element edukacji dzieci i młodzieży. 
Pozwala ona zrozumieć otoczenie, 
jego złożoność, skupia się na relacji 
między człowiekiem a środowiskiem 
i pokazuje jak jego działanie na nie 
wpływa. Bardzo ważne jest, by poprzez 
uczestnictwo w takich akcjach jak 
właśnie sprzątanie świata kształtować 
odpowiednią postawę młodych ludzi, 
ich świadomość o odpowiedzialności 
za środowisko w jakim żyją.

n

Uczniowie z Gostomi

Uczniowie z Łącznika

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Iwonie Frątczak – Urbaniec
 Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Białej 

z  powodu nagłej śmierci

SYNA 

składają
Burmistrz Białej i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Białej

...Tym co pozostają tutaj z garbem bólu, 
Jedyną pociechą jest cisza i pamięć... 

Oszczędźmy im cierni pytań i rad, 
Bo oni są mrokiem okryci w środku dnia, 

i Wciąż wpatrzeni w bliznę ziemi nad gro-
bem...

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Anecie Nowotny
 Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Białej 

z  powodu  śmierci

BRATA

składają

Burmistrz Białej i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Białej
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Plac zabaw już otwarty!

W środowe popołudnie 19 października do-
konano uroczystego otwarcia placu za-
baw na terenie Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Białej.
Wydarzenie rozpoczął burmistrz Białej Edward 
Plicko od przywitania zgromadzonych i zaproszonych 
gości: Przewodniczącej Rady Miejskiej w  Białej 
Sabiny Gorek, jej zastępcy Jacka Czerwińskiego, 
radnego Romana Barysza, Dyrektor ZSP w Białej 
Joanny Macioł, jej zastępcy Lesława Czerniaka, 
zastępcęydyrektora ZSP w Białej ds. przedszkola 
Eweliny Wróblewską-Łysoń, duchownych: proboszcza 
Mariusza Wardęgę i o. Waldemara Wołowskiego, 
dyrektora GCK w  Białej Patryka Bani, kierow-
nika OPS w Białej Marii Klimowicz, projektanta 
inwestycji Franciszka Czerwińskiego, kierownik 
Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
Anny Rogosz.
Budowa placu zabaw przy ZSP w Białej była możliwa 
dzięki pozyskaniu dofinansowania projektu „Ak-
tywizacja i integracja poprzez sport – rewitalizacja 
kluczowej infrastruktury sportowej w mieście Biała” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Wcześniej w zakresie tego samego projektu otwarto 
po przebudowie stadion miejski w Białej.
Przebudowa placu zabaw kosztowała gminę 530 
tysięcy złotych, z czego dofinansowanie w ramach  
RPO wyniosło około 163 tysiące złotych.

Myślę, że są to inwestycje tak ważne dla naszego 
społeczeństwa, zwłaszcza dla zebranych tutaj dzieci, 
dla rodziców tych dzieci, że mimo tego, że dużo 
pieniędzy trzeba było dodatkowo dołożyć w kon-
sekwencji inflacji i wzrostu cen do tej inwestycji, to 
podjęliśmy słuszną decyzję, by jednak inwestycję 
tą zrealizować i  dlatego dziś mamy przyjemność 
uroczystego otwarcia placu zabaw i udostępnienia 
go dzieciom - mówił podczas imprezy burmistrz 
Edward Plicko.
Włodarz podziękował także rodzicom dzieci 
przedszkolnych i  pracownikom GCK w  Białej 
za przygotowanie imprezy. Grupy przedszko-
laków przygotowały krótki taneczny program 
artystyczny, po którym burmistrz Edward Plicko 
razem z  dyrektor ZSP w  Białej Joanną Macioł 
dokonali przecięcia wstęgi. Następnie głos zabrał 
proboszcz, który poświęcił obiekt, a zaraz po tym 
dzieci wesoło wbiegły na jego teren i natychmiast 
zabrały się za testowanie nowych urządzeń. A jest 
w czym wybierać! Huśtawki tradycyjne i wagowe, 
trampoliny, zjeżdżalnie i  wiele więcej – w  tym 
urządzenia przystosowane do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych.
Dla uczestników szeroką ofertę gastronomiczną 
przygotowali rodzice dzieci przedszkolnych. Dzieci 
mogły także pobawić się na dmuchańcach.

n


